






Manevrarea lentilelor primiipaşi
către libertate

-

Înaintedea începe…

Cumaplici lentilele?

Întotdeauna, înainte de a manevra lentilele de contact,
cu un prosop curat,

evrarea.

a a
,pentruaevita inversarea lentilelor.

aplica
Biotrue® sau

ReNu®

spală-te bine
pe mâini cu apă şi săpun şi şterge-te care nu lasă
scame. Acest lucru elimină riscul transferului de murdărie, grăsimi şi
bacterii depedegetele talepe lentile şi apoi înochi.

Pregăteşte-ţi lentilele, soluţia de întreţinere şi recipientul dinainte
pentrua-ţiuşuraman

Încearcă să stai deasupra unei suprafeţe plane atunci când îţi aplici
lentilele de contact. Dacă îţi aplici lentilele deasupra unei chiuvete,
pune dopul acesteia. Începe întotdeauna aplicare şi scoatere cu
aceeaşi lentilă

Asigură-te întâi că lentila nu este pedos, verificămarginea care trebuie
să fie în sus (formă de bol), nu spre exterior (farfurie). Nu este nici o
problemă dacă lentila este pe dos, după re vei simţi doar un uşor
disconfort. Scoate-o de pe ochi, clăteşte-o cu soluţie

şi aplică lentila corect.



Metodarecomandatădeaplicare

Biotrue®sauReNu®.

Acum a .
Pune deg

P pune

Cont

1.

4.

Este mai uşor să-ţi aplici lentilele dacă le clăteşti în prealabil cu
soluţie

şează lentila pe vârful degetului arătător drept / stâng
etul mijlociu de la mâna dreaptă / stângă pe centrul

pleoapei inferioare şi cu degetul arătător de la cealaltă mână
trage însuspleoapasuperioară.

rivindspre lentilă, -opezonaalbăaochiului.

Priveşte în jos,dădrumulcugrijăpleoapei inferioare şi apoi celei
superioare. inuă să priveşti în jos timp de câteva secunde
pentru apermite lentilei să se aşeze. Repetăprocedura şi pentru
celălaltochi.

2.

3.



Cumscoţi lentilele?

.

ile.

Biotrue® / ReNu®
Biotrue® / ReNu®.

1.

2.

3.

4.

5.

Înaintea fiecărei manevrări a lentilelor, spală-te bine pe mâini
şi şterge-tecuunprosopcurat, carenu lasă scame

Priveşte în sus, pune arătătorul de la mâna dreaptă / stângă
pe marginea lentilei şi trage lentila în jos de pe partea colorată
aochiului.

Fără să priveşti în jos, prinde lentila între degete, dar nu folosi
unghi

Acumscoate lentila ţinând-o întreceledouădegete.

Dupăscoaterea lentileidepeochi, clăteşte-ocuun jetdesoluţie
şi aşeaz-o în recipientul umplut în prealabil

cu soluţie proaspătă Nu refolosi niciodată
soluţiadin recipient!Repetăproceduraşipentrucelălaltochi.



Curăţareaşidezinfectarea lentilelor

Î

Cumaplici lentilele?

ntreţinerea lentilelornuafostniciodatămaiuşoară

Dacă foloseşti lentile de contact care necesită curăţare după fiecare
perioadădepurtare, atunci trebuie să respecţi recomandăriledemai jos

Curăţă înmod regulat cu soluţie recipientul de păstrare
a lentilelor şi lasă-l să seusuce laaer.Nuclăti şi nucurăţa recipientul cuapă
de la robinet. Schimbă recipientul înmod regulat o dată la maxim 30 zile
pentruaevitac

Dacănu foloseşti lentiledeozi (deunică folosinţă), specialiştii oftalmologi
recomandă să freci şi să clăteşti lentilele în fiecare zi, pentru a te asigura că
toate depunerile şi impurităţile sunt îndepărtate de pe lentile. Mai întâi,
pune o lentilă în palmă şi toarnă puţină soluţie peste
aceasta. Freacă uşor lentila cu degetul pe le părţi timp de
aproximativ 20 secunde. Clăteşte apoi lentila de toate impurităţile
dislocate cuun jetde soluţie Repetăprocedura şi pentru
cealaltă lentilă şi lasă

.

Biotrue® / ReNu®

ontaminareaacestuia.

Biotrue® / ReNu®
ambe

Biotrue® /ReNu®.
apoi lentilelepentrudezinfectare în recipient.

Poţi folosi soluţiile Biotrue
în toate etapele procesului

de întreţinere
soluţi curăţă,

dezinfectează, deproteinizează,
păstrează, hidratează şi lubrifiază
lentilele. Păstrează flaconul de
soluţie

foloseşti şi nu utliza
soluţia după data expirării înscrisă
peambal

® sau
ReNu®

a lentilelor de
contact. Aceste i

cu capacul închis atunci
când nu îl

aj.



În ® /ReNu®treţinerea lentilelorcusoluţiileBiotrue

Dezinfectarea lentilelor în fiec

Biotrue® / ReNu®

are zi îţi protejeazăochii de infecţii cepot
fi cauzatedediversemicroorganismecantonatepe lentilele tale.

Dezinfectarea este simplă. Tot ceea ce trebuie să faci este să umpli
recipientul cu soluţie şi să pui fiecare lentilă în
compartimentul corespunzător. Apoi lasă lentilele în soluţie minim 4
ore sau peste noapte. După acest interval, lentilele pot fi purtate din
nou fărăamai fi necesarăclătirea lor.



Purtarea lentilelordecontact

Specialistul tău oftalmolog îţi va spune pentru câte ore pe zi să porţi
lentileledecontact la început şi apoi cumsăcreşti treptat acest interval
până ajungi la numărul maxim de ore de purtare. Nu depăşi acest
număr maxim de ore, chiar dacă simţi lentilele foarte confortabile.
Efectueazăcontroale regulate la specialistul tăuoftalmolog.

E bine să-şi verifici ochii în fiecare zi ca să te asiguri că vezi clar, că nu ai
nicio senzaţiededisconfort, căochii tăi sunt sănătoşi şinusunt roşii.

Dacă apare orice problemă sa scoate
imediat lentilele de contact de pe ochi şi contactează specialistul tău
oftalmolog.

Dacăaparurmătoarele reacţii / senzaţii:

iritaţieoculară severă

amnă că particule mici de praf sau impurităţi au ajuns sub lentile.
Scoate imediat lentilele de pe ochi, curăţă-le şi clăteşte-le cu soluţie

şi reaplică Dacă senzaţia de iritaţie persistă
sau dacă apar alte simptome severe sau neobişnuite,

u simptom descris mai sus,

înse

Biotrue® / ReNu® -le peochi.

Problemelapurtare

clipit rapid
senzaţiedecorpstrăin
lăcrimare

scoate lentilele
şi contactează imediatspecialistul tăuoftalmolog.



Lentileledecontact -
cetrebuiesăfaci şi cenu

Cesăfaci:

!

Spală-te pe mâini de fiecare dată înainte de a manevra lentilele de
contact!

Respectă recomandările şi instrucţiunile specialistului tău
oftalmolog

Utilizează de fiecare dată soluţie proaspătă pentru întreţinerea
şipăstrarea lentilelor!

Utilizează recipiente special concepute pentru păstrarea lentilelor
decontact!

Cesă faciNU :

NUatinge lentilelecuunghiile!

NU împrumuta lentilele la /de laaltepersoane!

NU
Biotrue® / ReNu®!

NUdiluasau refolosi soluţiadin recipient!

NUclăti lentilele sau recipientul cuapăde la robinet!

atinge cu degetele, cu lentila sau cu orice alt obiect vârful
flaconuluidesoluţie



Machiajulşi lentileledecontact

Nu există nici unmotiv pentru care să nu temachiezi atunci când porţi
lentile de contact. Urmează aceste reguli simple care te vor ajuta să-ţi
păstreziochii sănătoşi:

machiază-te întotdeauna după ce-ţi aplici lentilele de contact
şi demachiază-te după ce le scoţi de pe ochi. Astfel, machiajul
nu va veni în contact cu lentilele tale. Nu lăsa

săvină încontact cu lentilele.

foloseşte un creion dermatograf moale pentru a evita - ca prin
exfoliere -produsul săpătrundă înochi.

nu folosi produsele pe bază de aerosoli fixativ, parfum, loţiune
după ras sau deodorant de contact.
Se recomandă folosirea acestor produse înaintea aplicării
lentilelor.

nu împrumuta la / de la alte persoane produsele cosmetice
şinici lentileledecontact.

nu te machia în timp ce te afli în mişcare, când călătoreşti
cumaşina, autobuzul saucu trenul.

dacă ai ochii roşii, umflaţi sau dacă consideri că pot fi infectaţi,
nu mai purta lentilele de contact, nu mai folosi produsele
cosmetice şi ia legăturacuspecialistul tăuoftalmolog.

demachiantele
saualteprodusecosmetice

la manevrarea lentilelor



Întrebări frecvente

Cât timp pot folosi un recipient pentru păstrarea
lentilelor înainte să fie necesară înlocuirea lui?

Este de preferat să înlocuieşti recipientul la fiecare 30 zile, altfel se pot
dezvolta în interiormicroorganismepericuloase.

Există vreo limită de vârstă pentru portul lentilelor?

Potsămămachiez întimpceport lentiledecontact?

Nu există o limită de vârstă pentru a purta lentile de contact, odată
ajuns la adolescenţă, ochii tăi sunt suficient de dezvoltaţi pentru a
purta lentile de contact. Atât bebeluşii cât şi vârstnicii pot purta lentile
de contact sub supravegherea specialistului oftalmolog. Dacă nu
există contraindicaţii medicale oamenii pot beneficia de avantajele
lentilelordecontact laoricevârstă. Specialistul tăuoftalmolog îţi poate
confirma acest lucru prin efectuarea unui consult. Este normal ca, în
timp, ochii oamenilor să semodifice uşor, iar în astfel de cazuri lentilele
decontactpot fi ajustate să sepotriveascăprescripţiei.
Indiferent de nevoia de corecţie sau stilul de viaţă, lentilele de contact
Bausch Lomb îţi oferă soluţia optimă pentru corecţia miopiei,
hipermetropiei, astigmatismului saupresbiopiei.

Da, atâta timp cât respecţi câteva reguli simple, cum ar fi să aplici
lentilele de contact înainte de a temachia şi să îţi scoţi lentilele înainte
să Utilizează pe bază de aerosol

Nu se recomandă purtarea lentilelor la înot, pentru că rişti să le pierzi,
iar clorul şi microorg nismele din apă se pot depune pe lentilă,
crescând riscul de infecţii şi iritaţii oculare. Este obligatorie folosirea
ochelarilor de înot, dar pentru mai multe detalii întreabă specialistul
tăuoftal

+

te demachiezi. produsele cosmetice i
(fixativ,deodorant,parfum) înaintedeaplicarea lentilelor.

a

molog.

Pot înota în timp ce port lentile de contact?



Pot să-mi pierd lentilele de contact în ochi?

Nu îţi face griji lentilele nu pot ajunge în spatele ochilor. Dacă lentilele
alunecăde la locul lor subpleoapă, esteposibil să ai nevoiedeajutor ca
să le repui la loc,daracest lucrunu-ţidăunează.

Pot dormi cu lentilele de contact

Când ?

?

Încesituaţiinuerecomandatsăport lentiledecontact?

trebuie să-mi înlocuiesc lentilele

Poţi dorminumai cu lentileledecontactdin silicon-hidrogel
sau continuu, deoarece

acestea sunt special concepute să permită obunăoxigenare a ochiului
în timpul somnului. Nu este recomandat să dormi cu alte tipuri de
lentile de contact, deoarece ochii trebuie să „respire” în timpul
somnului ru ca tu să te bucuri de confort la purtare şi sănătate
oculară tot timpul.

Specialistul tău oftalmolog în ce condiţii este
contraindicatăpurtarea lentilelordecontact.

andă
şi alţi crea disconfort la purtare şi pot duce la

contaminarea lentilelor.

Respectă indicaţiile specialistului tăuoftalmologcuprivi
şi înlocuire Este preferabil să-ţi notezi data la

care trebuie Dacă vrei să nu ai grija asta, Bausch +
Lomb î�i pune la dispozi�ie aplica�ia care te
alertează de fiecare dată când trebuie să-�i înlocuiești lentilele. Există
mai mult , de aceea nerespectarea
indicaţiilor prescrise poate creşte riscul iritaţiilor şi infecţiilor oculare.

nformaţii cu privire la
Lomb şi de înlocuire consultă e de la
sfârşitul acestuighidşi acceseazăpagina

din familia
PureVision® aprobate pentru portul extins

, pent

te poate informa

Se recom evitarea mediilor cu temperaturi ridicate, fumul,
poluarea vapori care pot

re lamodulde
purtare a lentilelor tale.

înlocuite lentilele.
www.contorlentile.ro

e tipuri de lentile de contact

Pentru mai multe i tipurile de lentile Bausch +
modul lor sec�iunea de produs

de internetwww.bausch.ro.
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